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Klass:  
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MEELESPEA 

 

1. Töö kirjutamiseks on aega 100 minutit. 

2. Lugege tööjuhendeid tähelepanelikult. 

3. Eksamitöö kirjutage sinise või musta tindi või pastaga. Pliiatsiga kirjutatut ei arvestata. 

4. Kirjutage vastused loetavalt ja üheselt mõistetavalt. Paranduste tegemisel tõmmake vale vastus 

maha ja kirjutage vastus uuesti. Vastust üle kirjutada ega korrektuurpliiatsit või –linti kasutada ei 

ole lubatud. 

5. Hindamine: 

 

«5»     90 – 100 punkti          90 – 100 % 

«4»     75 – 89 punkti            75 – 89 % 

«3»     50 – 74 punkti            50 – 74 % 

«2»     20 – 49 punkti            20 – 49 % 

«1»     0 –  19 punkti             0 – 19 % 

 

 
 
 
 
Punktid kokku: _______________________________________       Hinne:_____________________ 

 

Eksami komisjoni esimees:_____________________________         Allkiri:_____________________ 

 

Komisjoni liige:  _____________________________________        Allkiri:______________________ 

 

Komisjoni liige: _____________________________________          Allkiri:______________________ 

 

Komisjoni liige: _____________________________________          Allkiri:______________________ 
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______________________________________________________________________________ 

2 ÜLESANNET                                I OSA. KUULAMINE                       AEG: 15 MINUTIT 

                                                                                                                              13 PUNKTI 

______________________________________________________________________________ 

 

TEHTÄVÄ 1. (..../6 p) 

Kuulet lyhyen uutisen, jonka perusteella on esitetty 6 kysymystä. Vastaa niihin lyhyesti. Kirjoita 

vastaus viivalle. Mallilause on merkitty 0:lla. 

 

0. Minkä ikäinen on Katariina Räikkönen? 

________15-vuotias__________________________________________________ 

1. Missä ammatissa Katariina toimii yhden päivän? (1 p) 

_________________________________________________________________ 

2. Milloin hän toimii tässä ammatissa? (1 p) 

_________________________________________________________________ 

3. Miksi juuri se päivä on valittu? (1 p) 

_________________________________________________________________ 

4. Mikä järjestö on Plan? (1 p) 

_________________________________________________________________ 

5. Missä ammateissa (2) tytöt ovat olleet aiemmin? (2 p) 

_________________________________________________________________ 

Lähde: yle.fi/selkouutiset, 8.3.2017 
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TEHTÄVÄ 2. (…./7 p) 

Kuulet Vilin haastattelun koulunkäynnistä USA:ssa. Lue monivalintakysymykset. Valitse oikea 

vastaus ja alleviivaa se.  

1. Opettajat kohtelevat oppilaita 

A kuin pikkulapsia 

      B kuin aikuisia 

      C kuin kollegoja 

 

2. Vili käy USA:ssa 

      A urheilupainoitteista koulua 

      B taidepainoitteista koulua 

      C luontopainoitteista koulua 

 

3. Vili on kotoisin 

      A isosta kaupungista 

      B keskikokoisesta kaupungista 

      C pienestä kylästä 

 

4. Vilin isäntäperheeseen kuuluvat 

      A isä, äiti ja hostveli 

      B isä ja hostsisko 

      C äiti ja hostveli 

 

5. Vilin koulupäivä loppuu 

      A kello 15.20 

      B kello 16.20 

      C kello 17.20 

 

6. Vilin mielestä koulunkäynti USA:ssa 

      A on vaikeaa 

      B on helppoa 

      C on samanlaista kuin Suomessa 

 

7. Amerikassa Vili 

      A pitää koulusta 

      B kaipaa suomalaista koulua 

      C inhoaa koulua 
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______________________________________________________________________________ 

3 ÜLESANNET                                  II OSA. LUGEMINE                   AEG: 35 MINUTIT 

                                                                                                                            22 PUNKTI 

 

TEHTÄVÄ 1.   (…../10 p) 

Lue ensin teksti. Valitse sitten taulukosta lauseeseen sopiva sana ja kirjoita viivalle. Huomaa, 

että 4 sanaa jää yli. Mallilause on merkitty 0:lla. 

Kielimatkalla Ranskassa 

Kävimme Pariisissa huhtikuussa (0) viiden päivän matkalla. Ennen matkaa suunnittelimme 

reissue monta tuntia koulussa. 

Opiskelemme ranskaa nyt 1. ____________ vuotta, ja näin ollen olemme Seinäjoen ensimmäisiä 

A2-ranskan lukijoita. Matkasta on puhuttu jo ensimmäisistä vuosista lähtien, joten sitä on 

odotettu 2.______________ paljon. Nyt se vihdoin tapahtui, ja vieläpä hyvällä menestyksellä. 

Sää oli 3._______________. Ranskalainen kulttuuri todella hurmasi meidät. Emme 4. 

___________ tavalliseen tapaan halvassa hostellissa, vaan vuokrasimme ihastuttavan asunnon 

vanhasta 5. _______________. 

Matkan aikana kiersimme kaikki tunnetuimmat 6. ______________, mutta paljon muutakin 

tehtiin. Kiertelimme ympäri lähialuetta, 7. ____________________ ympärillämme kuuluvaa 

ranskankielistä puheensorinaa, haistelimme joka puolella vallitsevaa patongin tuoksua ja 

nautimme elämästä. 

Kaikki ei 8. _______________ kuitenkaan ongelmitta, sillä aluksi emme päässeet asuntoon 

sisälle, ja loppuviikosta saimme metrosta sakot. Nämäkin asiat kuitenkin järjestyivät, eivätkä 

pilanneet reissuamme. Pääsimme myös vihdoin ja viimein ihan oikeasti 9. _________________ 

kielitaitoamme ja toteamaan, että on sitä jotain tunneilla oppinut. Matka oli kertakaikkinen 

menestys, ja haluamme ehdottomasti mennä pian 10. _____________ tutkimaan Pariisia. 

Teksti: Valtteri Uotila 

Lähde: https://www.seinajoki.fi/ 

Tekstiä on muokattu. 
 

 

mutta uudestaan nähtävyydet matkalla halpa 

yöpyneet kerrostalosta käyttämään kuuntelimme kallis 

sujunut todella erinomainen kuudetta viiden 
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TEHTÄVÄ 2. (…./7 p) 

Lue ensin teksti ja vastaa sitten kysymyksiin. Huomaa, että joihinkin kysymyksiin on enemmän 

kuin yksi oikea vastaus. Mallilause on merkitty 0:lla. 

Miten pääsen vapaaehtoistyöhön ulkomaille? 

Vapaaehtoistyötä voi lähteä tekemään työleireille tai osallistumalla eri projekteihin. Netissä voi 

tutustua listaan erilaisista projekteista. 

Työleirejä järjestetään vuosittain yli 50 eri maassa. Työ vaihtelee aina slovakialaisen linnan 

kunnostamisesta tansanialaisten lasten opettamiseen. Se voi olla myös esimerkiksi 

ecuadorilaisessa eläinhoitolassa työskentelyä. Aikaisempaa työkokemusta ei leireillä tarvita. 

Leirit kestävät muutamasta viikosta moneen kuukauteen. Alaikäraja on yleensä 18 vuotta, mutta 

joillekin leireille pääsee jo 16-vuotiaana. 

Matkat, asuminen ja muut kulut maksetaan lähes kokonaan, joten vapaaehtoispalvelu sopii myös 

nuorille, joilla ei ole suurta matkakassaa.  

Vapaaehtoistyössä tapaa ihmisiä, joihin ei muuten välttämättä koskaan törmäisi. Se laajentaa 

omaa maailmankuvaa ja antaa mahdollisuuden tehdä jotain tärkeää. Työn kautta paikalliseen 

kulttuuriin tutustuu aivan läheltä ja kieltä oppii nopeasti. Moni työnantaja arvostaa 

vapaaehtoistyökokemusta. 

Lähde: http://www.demi.fi/lehti/artikkelit/miten-paasen-vapaaehtoistyohon-ulkomaille 

Tekstiä on lyhennetty ja muokattu. 

0. Kuinka usein työleirejä järjestetään? 

__Työleirejä järjestetään joka vuosi____________________________________ 

1. Minkä ikäisenä voi tavallisesti lähteä vapaaehtoistyöhön? (1 p) 

_________________________________________________________________ 

2. Miksi vapaaehtoistyö sopii nuorille? Kirjoita 2 esimerkkiä. (2 p) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Mitä vapaaehtoistyössä voi tehdä? Kirjoita 2 esimerkkiä. (2 p) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Mitä hyvää vapaaehtoistyössä on nuoren tulevaisuudelle? Kirjoita 2 esimerkkiä.(2 p) 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

TEHTÄVÄ 3. (…/5 p) 

Lue teksti ja monivalintakysymykset. Valitse oikea väittämä ja alleviivaa se.  

 

Isac Elliot vastaa kysymyksiin 

Isac Elliot Lundén on vuonna 2000 syntynyt suomalainen poplaulaja, joka laulaa englanniksi. 

 

Ehditkö nykyään jutella faneille enemmän kuin kavereillesi? 

– Kyllä, todellakin. Pidän kännykkää koko ajan mukana, ja se on koko ajan kädessä. Twiittaan 

paljon, koska ajattelen, että faneista tuntuu varmasti kivalta saada vastaus minulta. Minusta 

ainakin tuntuisi niin. Olen nykyään aika harvoin kotona. Esimerkiksi tällä viikolla olen päivän 

koulussa ja teen itsenäisesti läksyt ja sen, mitä muut ovat tehneet tunneilla. 

Harmittaako sinua, että Robin breikkasi ennen sinua ja nyt teitä vertaillaan? 

– Ei harmita. Ei meitä edes vertailla niin paljon, sillä me teemme niin eri juttua. Robin tekee 

enemmän rockia ja suomeksi, minä poppia englanniksi. 

Oletko mielestäsi niin iso tähti, ettet viitsi moikkailla pikkutekijöitä, kuten Ne-Yoa? 

– No totta, heheh. Minulla kävi tosiaan niin, että Ne-Yo tuli juttelemaan minulle ennen 

Birminghamin keikkaa ja sanoi katsoneensa YouTubesta minun videoitani ja kehui, että tosi 

hyvältä näyttää. En siinä tilanteessa ymmärtänyt, kuka hän on. Tiesin kyllä hänen biisinsä mutten 

sitä, miltä hän näyttää. Myöhemmin minulle tuli sokkina, että vitsit se oli Ne-Yo! 

Puhutko hyvin kieliä? 

– Ei tässä ole sen kummempaa kuin että olen vain harjoitellut koulussa ja katsonut englanniksi 

leffoja. Kyllä englantia oppii aika helposti, kun vain haluaa. Olen myös reissaillut paljon perheen 

kanssa. Mummo, äiti ja isä ovat aina reissussa sanoneet, että nyt sinä puhut englantia ja menet 

itse kysymään. Siinä oppii tosi hyvin. Äidinkieleni on ruotsi, mutta puhun paljon myös suomea. 

Kielitaito on auttanut minua musiikkiuralla, ja olen tehnyt Ruotsissa haastattelut pääasiassa 

ruotsiksi. Jos en osaisi ruotsia tai tulisin haastatteluihin huonolla englannilla, eivät mediat olisi 

yhtä kiinnostuneita. 

Lähde: DEMI nro 11 / 2013 

Kirjoittaja Päivi Lehtomurto 

Haastattelu tehty 23.10.2013 
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1. Isac Elliot opiskelee kaiken 

     A joka päivä koulussa 

     B aina itsenäisesti 

     C sekä itsenäisesti että koulussa 

 

2. Robin ja Isac 

       A kilpailevat keskenään 

       B tekevät samanlaista musiikkia 

       C tekevät erilaista musiikkia 

 

3. Ne -Yo 

A on Isacin vanha tuttu 

B pitää Isacin videoista 

C keskusteli Isacin kanssa keikan jälkeen 

 

4. Matkoilla ovat olleet mukana 

       A Justin Timberlake ja Justin Bieber 

       B ruotsalaiset haastattelijat 

       C perheenjäsenet 

 

5. Isac on kotoisin 

       A ruotsinkielisestä perheestä 

       B englanninkielisestä perheestä 

       C suomenkielisestä perheestä 
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_____________________________________________________________________________ 

2 ÜLESANNET                        III OSA. KIRJUTAMINE                   AEG: 30 MINUTIT 

                                                                                                                            30 PUNKTI 

_____________________________________________________________________________ 

TEHTÄVÄ 1. (…./15 p) 

Suomen ystävyyskoulusta kävi koulussanne 10 hengen ryhmä. Opettajasi pyytää sinua 

kirjoittamaan lyhyen blogitekstin siitä, miten vietitte yhden päivän koulussanne ja 

kotipaikallanne. Kirjoita vähintään 60 sanaa ja keksi sopiva otsikko. 

Kirjoita: 

1. Milloin vieraat saapuivat ja missä te tapasitte? 

2. Millainen oli päivän ohjelma? (missä kävitte ja mitä teitte, kirjoita ainakin 3 asiaa) 

3. Missä ja mitä te söitte? 

4. Mitä te teitte illalla? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tehtävänannon täyttyminen     ____                          Sanaston hallinta        ____                               Kielioppi    ____ 
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TEHTÄVÄ 2. (…./15 p) 

Olet aina halunnut nähdä maailmaa. Maailmalle.net -sivulla on ilmoitus, että sinun ikäisesi nuori 

voi hakea vaihto-oppilaaksi Suomeen. Kirjoita sähköposti, jossa kerrot itsestäsi vähän 

tarkemmin. Aloita ja lopeta sähköposti sopivalla tavalla. Kirjoita noin 30-40 sanaa. 

Kirjoita: 

1. Mikä on nimesi ja minkä ikäinen olet? 

2. Millainen perhe sinulla on? 

3. Missä koulussa ja millä luokalla opiskelet? 

4. Mitä kieliä puhut ja millainen on suomen kielen taitosi? 

5. Miksi haluat vaihto-oppilaaksi Suomeen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tehtävänannon täyttyminen     ____                          Sanaston hallinta        ____                               Kielioppi    ____ 
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______________________________________________________________________________ 

1 ÜLESANNE                              KEELESTRUKTUUR                        AEG: 20 MINUTIT 

                                                                                                                       15 PUNKTI 

 

TEHTÄVÄ 1. (…./15 p) 

Pane suluissa olevat sanat oikeaan muotoon. 

Kännykkä, eli matkapuhelin 

Nyt jokaisella – aikuisella sekä lapsella – on kännykkä eli matkapuhelin. Hyvin monilla on 

Nokia-matkapuhelin. Nyt kerromme Nokia-yrityksestä. 

1920-luvulla Nokia koostui kolmesta eri 1. _________________ (tehdas). Yksi valmisti 

vessapaperia, toinen teki kumia, kolmas tuotti kaapeleita. Nokian perustaja oli Fredik Idestam. 

Idestam oli Suomessa ensimmäinen, joka sijoitti suuria rahasummia paperin valmistukseen. 

Idestam kävi Saksassa  2. __________________________ (oppia). Idestam perusti ensimmäisen 

paperitehtaan vuonna 1865. Idestamin tehtaissa oli aikansa parasta tekniikkaa. Suomen 

paperitehtaat ovat nykyäänkin kehityksen kärjessä. 

Suomen Gummitehtaan, eli Suomen Kumitehtaan perustamisvuosi on 1889. Yritys Suomen 

Kaapeli  3. __________________ (alkaa) toimia Helsingissä vuonna 1912. Suomi liittyi silloin 

4. ____________ (Venäjä). Tehtaat olivat menestyksellisiä ja tuottivat 5. _______________ 

(laadukas) tuotteita. Suomen Kumitehdas teki kumisaappaita, renkaita autoihin ja pyöriin. 

Vuonna 1967 Nokia Oy:n paperitehdas, Suomen Kumi ja Suomen Kaapeli- tehtaat 6. 

____________ (yhdistyä). Näin Nokia-konserni syntyi. Suomen Kaapelitehtaan osasto teki 

elektroniikkatuotteita, televisioita, radiopuhelimia. Suomen poliisi käytti radiopuhelimia ja oli 

hyvin tyytyväinen 7. ______ (ne). 

Vuonna 1977 insinööri koulutukseltaan Kari Karamo astui Nokia-konsernin johtajan virkaan. 

Karimo lähetti Nokian työntekijöitä opiskelemaan 8. _____________ (ulkomaa). Konserni sai 

hyviä vaikutteita kansainväliseltä yhteistyöltä. Nokia keskittyi 9. 

_______________________(televisiotuotanto). Nokia teki myös matkapuhelimia. Ensimmäinen 

matkapuhelin painoi kymmenen 10. _____________________ (kilo) ja oli hyvin kallis. 
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Vuonna 1986 Nokia teki ensimmäisen 11. ______________ (puhelin), joka mahtui taskuun ja 

painoi yli puoli kiloa. Mutta taskupuhelimen akku tyhjeni viiden soiton jälkeen. Karamo oli 

hyvin onnellinen konsernin tuloksista mutta yhtäkkiä vuonna 1988 hän teki itsemurhan. Monet 

luulivat, että 12. _________________(itsemurha) syy oli kova kilpailu Euroopan markkinoilla. 

Toiset monet epäilivät, että syy liittyi  13._____________________(yksityiselämä). 1990-luvulla 

Nokia joutui talousvaikeuksiin. Monet työntekijät 14. _______________________ (saada) 

potkut, osa 15. _______ (ne) siirtyi toisiin laitoksiin. Nokian uusi johtaja on Jorma Ollila. Ollila 

päätti tekemään vain matkapuhelimia. Se oli oikea päätös, joka toi Nokialle menestyksen. Hinnat 

halpenivat. Nyt Nokian matkapuhelimet ovat maailmankuuluja. 


